Zarz^dzenie Nr 7 /14
Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
z dnia 30.pazdziernika 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Mazowieckim Zespole Parkow
Krajobrazowych wprowadzonego zarz^dzeniem Dyrektora MZPK nr 12/2010 z dnia
20.10.2010. r.
Na podstawie § 7 pkt 2 statutu Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych,
stanowiacego zal^cznik do uchwaly Nr 201/2009 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego
z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie polaczenia jednostek budzetowych i utworzenia
wojewodzkiej jednostki organizacyjnej pod nazw^ ,,Mazowiecki Zespol Parkow
Krajobrazowych" oraz nadania jej Statutu z pozn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 5837
oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 835), art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502.); rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracownikow samorz^dowych (Dz. U. 2013 poz. 1050 z pozn. zm.)
- zarz^dzam, co nast^puje:
§1
W Regulaminie Wynagradzania w Mazowieckim Zespole Parkow Krajobrazowych
wprowadzonego zarz^dzeniem Dyrektora MZPK nr 12/2010 z dnia 20.10.2010 r.
wprowadzam nast^puj^ce zmiany:
1) w § 3 ust. 6 dodaje si^ punkt 3 w brzmieniu:
„3) premia dla zatrudnionych pracownikow."
2) w § 6 dodaje si^ punkt 3 w brzmieniu:
„3) regulamin premiowania zatrudnionych pracownikow w brzmieniu okreslonym
w zal^czniku nr 3 do regulaminu."
3) tytul rozdzialu 3 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzial 3 Nagrody i premie"
4) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzji o przyznaniu, terminie wyptat i kwocie nagrod i premii podejmuje
Dyrektor.
2. Nagrody maj^ charakter uznaniowy i s^ przyznawane w ramach posiadanych
srodkow w planie fmansowym MZPK, a ich wysokosc oddzieln^ decyzji
Dyrektora moze zostac uzalezniona takze od stopnia realizacji zadah przez
pracownika oraz od absencji chorobowej pracownika i przebywania na

zwolnieniu lekarskim w zwi^zku z chorob^ czlonka rodziny w okresie od 1
stycznia danego roku do dnia podj^cia decyzji o przyznaniu nagrody, lub od dnia
wyplaty ostatniej nagrody, jesli nast^pilapo 1 stycznia danego roku.
3. Premia ma charakter uznaniowy i jej wysokosc zalezy od stopnia realizacji zadah
przez pracownika oraz od posiadanych przez MZPK srodkow finansowych
a takze od absencji chorobowej w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia
podj^cia decyzji o przyznaniu premii, lub od dnia wyplaty ostatniej premii, jesli
nast^pita po 1 stycznia danego roku.
4. Nagrody i premie 34 przekazywane wraz z comiesi^cznym wynagrodzeniem lub
w formic odr^bnych wyplat."
5) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Wyplata wynagrodzenia za dni niezdolnosci do pracy lub zasilkow chorobowych
dokonywana jest w terminie przyj^tym dla wyplaty wynagrodzenia. Jezeli ustalony
dzieh wyplaty za prac^ jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wyptaca si^
w dniu poprzedzaj^cym."
6) Wprowadza si^ zal^cznik nr 3 w brzmieniu okreslonym w zal^czniku nr 1 do
niniejszego zarz^dzenia.

§2
Pozostale postanowienia Regulaminu pozostaj^ bez zmian.
§3
Wykonanie zarz^dzenia powierza si^ glownemu ksi^gowemu Mazowieckiego Zespolu
Parkow Krajobrazowych.
§4
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik nr 1 do Zarz^dzenia Nr

/14

Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
z dnia

Zatqcznik nr 3
do Regulaminu wynagradzania
pracownikow MZPK
przyj^tego Zarz^dzeniem Nr 12/2010
Dyrektora MZPK z dnia 20.10.2010

REGULAMIN
premiowania pracownikow Mazowieckiego Zespotu Parkow Krajobrazowych
§1.
W Mazowieckim Zespole Parkow Krajobrazowych, w ramach posiadanych srodkow na
wynagrodzenia tworzy si^, dla pracownikow fundusz premiowy.
§2.
1. Premia charakter uznaniowy i jej wysokosc zalezy od stopnia realizacji zadah przez
pracownika oraz od posiadanych przez MZPK srodkow finansowych a takze od absencji
chorobowej w okresie od 1 stycznia danego roku do dnia podj^cia decyzji o przyznaniu
premii, lub od dnia wyplaty ostatniej premii, jesli nast^pila po 1 stycznia danego roku.
2. Decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu premii podejmuje w stosunku do pracownikow
Dyrektor MZPK.
3. Premia przyznawana jest za okres miesi^czny, kwartalny lub roczny i wyplacana w
terminach wyplaty wynagrodzenia lub w formic odr^bnych wyplat.
§3.
1. Wysokosc premii indywidualnych, liczona jest od wynagrodzenia zasadniczego i wynosi
do 200% tego wynagrodzenia.
2. Pracownik nabywa prawo do premii po przepracowaniu pelnego miesi^ca oraz spetnieniu
warunkow, do ktorych nalez^ w szczegolnosci:
1) terminowe i rzetelne wykonanie zadan stuzbowych wynikaj^cych z zakresu czynnosci
lub polecenia sluzbowego;
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i prawidlowe jego wykorzystanie;
3) przestrzeganie regulaminu pracy;

4)

przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
przeciwpozarowych;
5) dbatosc o dobro zakladu pracy, chronienie mienia i uzywanie go zgodnie
z przeznaczeniem;
6) poszanowanie i zabezpieczenie maj^tku na stanowisku pracy;
7) samodzielnosc dziaiania.
3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, do ktorych nalez^ mi^dzy innymi:
1) wykonanie dodatkowych zadah, wykraczaj^cych poza podstawowy zakres
obowi^zkow;
2) dtugotrwale zast^pstwo pracownika przebywaj^cego na zwolnieniu lekarskim, urlopie
wypoczynkowym lub bezplatnym, jezeli w danym miesi^cu nastqpilo okresowe
zwi^kszenie zadah.
4. Pracownik zachowuje prawo do premii w pelnej wysokosci za dany miesi^c, kwartal lub
rok mimo nieobecnosci w pracy, jezeli nieobecnosc byla spowodowana:
1) szkoleniem lub oddelegowaniem na kursy obowi^zuj^ce na danym stanowisku pracy;
2) podroz^ sluzbow^;
3) urlopem wypoczynkowym lub okolicznosciowym.
5. Premia za dany miesi^c, kwartal lub rok zostanie proporcjonalnie obnizona, nie wi^cej
jednak niz o 75%, w przypadku:
1) niepelnego wykonania zadah o ktorych mowa w ust. 2 - za kazde niewykonane
zadanie premia jest obnizana o 2%) pelnej kwoty premii;
2) otrzymania przez pracownika kary upomnienia - premia jest obnizana o 10% pelnej
kwoty premii;
3) wyrz^dzenia pracodawcy szkody z winy nieumyslnej - premia jest obnizana o 50%
pelnej kwoty premii.
4) zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorob^ pracownika lub nieobecnosci^
spowodowan^ koniecznosci^ sprawowania osobistej opieki podczas choroby czlonka
rodziny w okresie za jaki zostaje przyznana premia.

§4
Pracownik traci prawo do premii w petnej wysokosci za dany miesi^c, kwartal lub rok
w przypadku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

nieusprawiedliwionej nieobecnosci w pracy;
opuszczenia stanowiska pracy bez usprawiedliwienia;
spozywania alkoholu w pracy lub przyst^pienie do pracy po spozyciu alkoholu;
wyrz^dzenia pracodawcy szkody z winy umyslnej;
otrzymania kary nagany;
rozwi^zania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub porzucenia
pracy.

